Plany na weekend? Czemu by nie zrobi? czego? dobrego dla swojego s?siedztwa i przygotowa?
projekt do Bud?etu Obywatelskiego 2022?! To ostatnia prosta w etapie sk?adania wniosków.
Formularze mo?na nadsy?a? jeszcze do 21 lutego w??cznie. Projekt wy?lesz bez wychodzenia z
domu, za po?rednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl.
Dziewi?ta edycja gdy?skiego BO to dla mieszka?ców i mieszkanek kolejna szansa na to, by
realizowa? swoje pomys?y na zmiany w najbli?szych okolicach lub na poziomie ca?ego miasta.
Si?? nap?dow? procesu jest zaanga?owanie gdynian i gdynianek – najpierw w sk?adanie
projektów, które trwa w?a?nie teraz.
– Bud?et Obywatelski to po prostu sposób na to, by gdynianki i gdynianie mogli realizowa? swoje
pomys?y na zmiany w mie?cie. Dzi?ki temu powstaj? nowe place zabaw, boiska, tereny zielone,
rozwi?zania zapewniaj?ce bezpiecze?stwo pieszych, a w efekcie nasze miasto jest jeszcze
bardziej przyjazne, bezpieczne i ciekawe. Dowodem na to jest blisko 280 zrealizowanych
projektów oraz kolejnych ok. 270 w realizacji. Zach?cam wszystkich do sk?adania projektów w
BO2022! – mówi Micha? Gu?, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
KTO MO?E Z?O?Y? PROJEKT W BO2022?
Projekt mo?e z?o?y? ka?dy, kto mieszka w Gdyni, bez wzgl?du na wiek czy adres zameldowania.
Wystarczy, mieszka? w naszym mie?cie i mie? pomys? na wprowadzenie zmiany w swoim
otoczeniu.
Osoby niepe?noletnie powinny do wniosku do??czy? zgod? rodzica/opiekuna prawnego na
z?o?enie wniosku.
JAK PRZYGOTOWA? PROJEKT?
W formularzu wniosku opisz cel projektu, dzia?ania niezb?dne do jego osi?gni?cia i szacunkowe
koszty realizacji. W celu okre?lenia kosztów projektu warto skorzysta? z cenników dost?pnych na
www.bo.gdynia.pl lub skontaktowa? si? z urz?dnikami z odpowiednich jednostkach miejskich.
Warto tak?e wzi?? udzia? w spotkaniach z przedstawicielami Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych, jednostki koordynuj?cej gdy?ski BO, cho?by podczas najbli?szych wydarze?: Dnia
Otwartego BO oraz Bud?etu Wieczorow? Por?.
GDZIE Z?O?Y? WNIOSEK?
Formularz projektu mo?na z?o?y?:
– elektronicznie – wype?niaj?c go w systemie, do którego odsy?a strona internetowa bo.gdynia.pl,
– za po?rednictwem poczty tradycyjnej – przesy?aj?c wniosek na adres Laboratorium Innowacji
Spo?ecznych, ul. ?eromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Bud?et Obywatelski”,
– przez skrzynk? podawcz? ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybieraj?c formularz „Pismo
ogólne do podmiotu publicznego”.
O z?o?eniu wniosku w terminie decyduje data jego dor?czenia.

JAK SPRAWDZI?, KTO JEST W?A?CICIELEM TERENU, NA KTÓRYM MA BY? REALIZOWANY
PROJEKT?
Numer oraz w?asno?? dzia?ki mo?na sprawdzi? w gdy?skim portalu mapowym. W serwisie
bo.gdynia.pl dost?pna jest jego instrukcja obs?ugi. Ponadto w?tpliwo?ci zwi?zane z okre?leniem
w?asno?ci dzia?ki mo?na skonsultowa? z urz?dnikami z Wydzia?u Gospodarowania
Nieruchomo?ciami i Geodezji.
CZY MO?NA ZG?OSI? PROJEKT NA TERENIE, KTÓRY NIE NALE?Y DO MIASTA?
Tak, ale niezb?dne jest do??czenie zgody w?a?ciciela na realizacj? projektu na jego
nieruchomo?ci. Je?li w?a?cicielem jest osoba prywatna/spó?dzielnia/wspólnota, musi wype?ni?
o?wiadczenie (wszystkie dokumenty dost?pne s? na stronie internetowej BO). Je?li dzia?ka
nale?y do podmiotów kontrolowanych przez Skarb Pa?stwa – przedstawiciel instytucji
administruj?cej t? dzia?k? tak?e musi podpisa? stosowne o?wiadczenie.
Je?li zg?oszony projekt zostanie wybrany do realizacji, a dzia?ka nale?y do osoby prywatnej czy
innego podmiotu (poza Skarbem Pa?stwa), w?a?ciciel dzia?ki b?dzie musia? podpisa? umow?, w
której przeka?e w bezp?atnie u?ywanie posiadan? nieruchomo??.
GDZIE SZUKA? POMOCY W WYPE?NIENIU FORMILARZA?
Wszystkie materia?y pomocnicze zwi?zane z przygotowaniem projektu BO2022 dost?pne s? na
stronie internetowej www.bo.gdynia.pl w zak?adce „Poradnik”. Warto zajrze? tak?e na profil
Facebook Bud?et Obywatelski Gdynia, gdzie zapisane s? transmisje z webinarów i spotka? online
po?wi?conych sk?adaniu wniosków.

